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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor
Legii nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui
de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò persoanelor prevãzute în
anexa*) la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 10 octombrie 1996.
Nr. 498.
*) Anexa se publicã ulterior.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil
situat în municipiul Cluj-Napoca, judeþul Cluj,
în patrimoniul Societãþii Române de Televiziune
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilului cuprinzând
construcþie ºi terenul aferent, situat în municipiul Cluj-Napoca, judeþul Cluj,
identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre,
din patrimoniul Societãþii Comerciale ”TurismÐTransilvaniaÒ Ñ S.A. ClujNapoca în patrimoniul Societãþii Române de Televiziune, pentru sediul
Studioului teritorial de televiziune Cluj-Napoca.
Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se efectueazã la
valoarea actualizatã din contabilitate.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Directorul general
al Societãþii Române de Televiziune,
Dumitru Popa
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon
Bucureºti, 7 octombrie 1996.
Nr. 932.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în patrimoniul Societãþii Române de Televiziune
Adresa imobilului

Municipiul Cluj-Napoca,
Parcul central,
judeþul Cluj

Persoana juridicã
de la care
se transmite

Societatea Comercialã
”Turism-TransilvaniaÒ Ñ
S.A. Cluj-Napoca

Persoana juridicã
la care
se transmite

Societatea Românã
de Televiziune, pentru
Studioul teritorial de
televiziune
Cluj-Napoca

Caracteristici tehnice

¥ Suprafaþa construitã
desfãºuratã:
Ñ subsol: 44,8 m2
Ñ parter: 2.879,7 m2
Ñ etaj: 315,2 m2
¥ Suprafaþa terenului
aferent: 3.806,4 m2
¥ Nr. din Cartea funciarã:
14.942
¥ Nr. topo: 10.907/10 ºi
10.907/10/C

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui sector de drum din administrarea
Consiliului Local al Comunei ªtefãneºti, judeþul Botoºani,
în administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea sectorului de drum din localitatea
Stânca, judeþul Botoºani, cuprins între DN 24C km 74 + 200 ºi coronamentul barajului Stânca-Costeºti, în lungime totalã de 3,190 km, din administrarea Consiliului Local al Comunei ªtefãneºti în administrarea Regiei
Autonome ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea sectorului de drum prevãzut la art. 1 se
face pe bazã de protocol încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Sectorul de drum intrat în patrimoniul Regiei Autonome
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ se va clasa ca drum
naþional ºi va avea indicativul DN 24D, cuprins între intersecþia DN 24C
(Stânca) Ñ coronamentul barajului Stânca.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 8 octombrie 1996.
Nr. 942.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului
ºi Sportului pe anul 1996 din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului ºi
Sportului pe anul 1996, la capitolul ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, titlul ”SubvenþiiÒ, cu suma de 250 milioane lei
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, în vederea finalizãrii lucrãrilor de reparaþii la sala de atletism a Clubului atletic Roman, judeþul
Neamþ.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile
ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri în bugetul de stat pe anul 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Alexandru Mironov
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 945.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile situate
în judeþul Hunedoara în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilelor proprietate publicã a statului, compuse din clãdiri ºi terenurile aferente, situate în localitãþile Brad,
Uricani, Dobra, Geoagiu, Ilia, Orãºtioara de Sus ºi Râu de Mori, judeþul
Hunedoara, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea consiliilor locale ale localitãþilor menþionate
în administrarea Ministerului de Interne.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face
pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 946.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în judeþul Hunedoara, care se transmit în administrarea Ministerului de Interne
Nr.
crt.

Adresa imobilului

1. Oraºul Brad,
str. Decebal nr. 10/A,
judeþul Hunedoara
2. Oraºul Uricani,
str. Revoluþiei
nr. 6,
judeþul Hunedoara
3. Comuna Dobra,
str. Lugojului nr. 7,
judeþul Hunedoara
4. Comuna Geoagiu,
Calea Romanilor
nr. 26,
judeþul Hunedoara
5. Comuna Ilia, str.
Tudor Vladimirescu
nr. 2,
judeþul Hunedoara
6. Comuna Orãºtioara
de Sus, str. Râului,
judeþul Hunedoara
7. Comuna Râu de Mori,
judeþul Hunedoara

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Consiliul Local
al Oraºului
Brad
Consiliul Local
al Oraºului
Uricani

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Caracteristici tehnice
Valoarea
suprafaþa
suprafaþa
construcþiilor
construitã
terenului
care se transmit
Ñ m2 Ñ aferent Ñ m2 Ñ Ñ mii lei Ñ

Ministerul de
Interne

374

1.500

64.561,478

Ministerul de
Interne

667

2.263

255.146,817

Ministerul de
Interne

1.059

2.513

251.110,783

Ministerul de
Interne

140

6.000

8.805,090

Consiliul Local
al Comunei Ilia

Ministerul de
Interne

446,18

1.138,90

Consiliul Local
al Comunei
Orãºtioara
de Sus
Consiliul Local
al Comunei
Râu de Mori

Ministerul de
Interne

Consiliul Local
al Comunei
Dobra
Consiliul Local
al Comunei
Geoagiu

Ministerul de
Interne

88

613,20

58.351,304

8.700

5.415,137

3.861,80

82.500,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Oradea,
judeþul Bihor, în administrarea Consiliului Judeþean Bihor
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului situat în municipiul
Oradea, str. Dunãrii nr. 2, judeþul Bihor, proprietate publicã a statului, compus din construcþie ºi terenul aferent, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului de
Interne în administrarea Consiliului Judeþean Bihor.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face prin
protocol încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile de la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 947.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Consiliului Judeþean Bihor
Persoana juridicã
Adresa imobilului

Municipiul Oradea,
str. Dunãrii nr. 2,
judeþul Bihor

Persoana juridicã

de la care se

la care se

transmite imobilul

transmite imobilul

Ministerul de Interne

Consiliul Judeþean
Bihor

Caracteristici tehnice

¥ Suprafaþa construitã:
2.305 m2
¥ Suprafaþa terenului
aferent: 5.081 m2
¥ Anul construirii: 1.887
¥ Nr. din Cartea funciarã: 639
¥ Nr. topo: 928

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil în administrarea Consiliului
Local al Oraºului Þãndãrei, judeþul Ialomiþa
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilului în curs de
execuþie, situat în oraºul Þãndãrei, judeþul Ialomiþa, din patrimoniul
Federalcoop Ialomiþa în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Consiliului Local al Oraºului Þãndãrei, judeþul Ialomiþa, urmând a fi amenajat ºi folosit ca sediu pentru Primãria Oraºului Þãndãrei.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face
pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de
zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat

Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 948.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în judeþul Suceava
în administrarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã de
220 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 1.140 m2, situat
în municipiul Fãlticeni, str. Matei Millo nr. 4, judeþul
Suceava, din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Fãlticeni, judeþul Suceava, în administrarea Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale, în vederea folosirii ca sediu
pentru Biroul forþei de muncã ºi ºomaj din cadrul Direcþiei
de muncã ºi protecþie socialã a judeþului Suceava.

Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se
face la valoarea de inventar a acestuia, rezultatã din evidenþele contabile.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face între pãrþile interesate, pe bazã de protocol
încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 9 octombrie 1996.
Nr. 949.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Programului special privind unele mãsuri ºi acþiuni pentru sprijinirea
dezvoltãrii economico-sociale a judeþelor Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul special privind unele
mãsuri ºi acþiuni pentru sprijinirea dezvoltãrii economicosociale a judeþelor Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui, prevãzut în
anexele nr. 1, 2 ºi 3, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Ministerele, prefecturile, consiliile judeþene ºi
locale vor urmãri realizarea mãsurilor ºi a acþiunilor prevãzute în programul special menþionat la art. 1 ºi cuprinderea, cu prioritate, a obiectivelor de investiþii în programele
anuale, în limita resurselor financiare din alocaþiile bugetare
ºi din alte surse.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 22 octombrie 1996.
Nr. 1.007.
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ANEXA Nr. 1
PROGRAMUL SPECIAL

privind unele mãsuri ºi acþiuni pentru sprijinirea dezvoltãrii economico-sociale a judeþelor Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui
7. Sprijinirea organizãrii unor centre de achiziþie ºi des1. Valorificarea judicioasã a resurselor naturale din judeþele Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui, în baza strategiilor ºi a facere a produselor agricole prin acordarea de credite cu
studiilor de dezvoltare elaborate de cãtre organele adminis- dobânzi reduse cu 50% faþã de dobânda de refinanþare a
traþiei publice locale împreunã cu ministerele de resort, în Bãncii Naþionale a României.
vederea revigorãrii economico-sociale ºi a armonizãrii cu
Rãspund: Ministerul Finanþelor, Ministerul Agriculturii
potenþialul existent.
ºi Alimentaþiei, prefecturile ºi consiliile judeþene Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui.
Rãspund: Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Termen: 31 martie 1997.
Mediului, Ministerul Turismului, Ministerul
Industriilor, Ministerul Agriculturii ºi
8. Stimularea procesului de asociere a proprietarilor
Alimentaþiei, Agenþia Naþionalã pentru
terenurilor
agricole prin scutirea de la plata impozitului pe
Resurse Minerale, prefecturile ºi consiliile
venitul
agricol
pe timp de 5 ani, pentru exploataþiile agrijudeþene Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui.
cole cu o suprafaþã de cel puþin 25Ñ30 ha.
Termen: permanent.
Rãspund: Ministerul Finanþelor, Ministerul Agriculturii
2. Încurajarea investiþiilor în judeþele Botoºani, Giurgiu ºi
ºi Alimentaþiei, prefecturile ºi consiliile judeVaslui ºi, în mod deosebit, a celor care creeazã noi locuri
þene Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui.
de muncã prin deducerea din profitul impozabil, pe primii 5
Termen: permanent.
ani, a cheltuielilor aferente realizãrii investiþiilor de cãtre
9. Elaborarea ºi aplicarea unor programe speciale de
persoane juridice.
ocupare
a forþei de muncã tinere ºi de educare permaRãspund: Ministerul Finanþelor, Departamentul pentru
nentã
pentru
tineret.
Administraþie Publicã Localã ºi consiliile
Rãspund: Ministerul Tineretului ºi Sportului, Comitetul
judeþene Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui.
interministerial pentru problemele tineretului,
Termen: permanent.
prefecturile ºi consiliile judeþene Botoºani,
3. Scutirea de impozit, pe o perioadã de 10 ani, a
Giurgiu ºi Vaslui.
investitorilor care realizeazã în localitãþile rurale unitãþi noi
Termen: 30 iunie 1997 Ñ etapa 1;
sau repun în funcþiune capacitãþi existente de prelucrare a
Termen: 31 decembrie 1997 Ñ etapa a 2-a.
produselor agricole, ferme zootehnice sau unitãþi cu carac10. Adoptarea ºi punerea în aplicare a unor programe
ter de servire a agriculturii.
speciale
de ridicare a nivelului educaþional ºi de îmbunãRãspund: Ministerul Finanþelor, Departamentul pentru
Administraþie Publicã Localã ºi consiliile tãþire a modului de asigurare a asistenþei medicale în scopul reducerii mortalitãþii infantile, stimulãrii natalitãþii ºi al
judeþene Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui.
ameliorãrii stãrii de sãnãtate a populaþiei.
Termen: permanent.
Rãspund: Ministerul Învãþãmântului, Ministerul
4. Stimularea iniþiativei private pentru dezvoltarea întreSãnãtãþii, Ministerul Finanþelor, prefecturile
prinderilor mici ºi mijlocii în domeniul construcþiilor, transºi consiliile judeþene Botoºani, Giurgiu ºi
porturilor, turismului ºi serviciilor locale prin reducerea
Vaslui.
impozitelor ºi a taxelor locale cu 30%.
Termen: 31 martie 1997.
Rãspund: Ministerul Finanþelor, Departamentul pentru
11. Reducerea cu 50% a impozitelor ºi taxelor locale pe
Administraþie Publicã Localã, prefecturile,
timp
de 10 ani pentru persoanele fizice care îºi stabilesc
consiliile judeþene, consiliile locale din judedomiciliul ºi lucreazã în localitãþile rurale din zonele deþele Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui.
populate.
Termen: permanent.
Rãspund: Departamentul pentru Administraþie Publicã
5. Restructurarea ºi retehnologizarea societãþilor comerLocalã, Ministerul Finanþelor, prefecturile ºi
ciale cu capital majoritar de stat în baza unor programe
consiliile judeþene Botoºani, Giurgiu ºi
proprii elaborate cu sprijinul ministerelor de resort.
Vaslui.
Rãspund: Ministerul Industriilor, Ministerul Agriculturii
12. Punerea în funcþiune, cu prioritate, a investiþiilor
ºi Alimentaþiei, Fondul Proprietãþii de Stat,
publice
prevãzute în programul-cadru, aflate în execuþie,
prefecturile ºi consiliile judeþene Botoºani,
din care în mod special cele vizând infrastructura majorã
Giurgiu ºi Vaslui.
[de exemplu: liniile noi de cale feratã DângeniÑSãveniÑ
Termen: 30 iunie 1997 Ñ etapa 1;
Dãrãbani Ñ 36 km; HârlãuÑFlãmânzi Ñ 20 km; ranforTermen: 30 decembrie 1997 Ñ etapa a 2-a.
sãri ºi reabilitãri de drumuri judeþene (DJ 208C, 207E,
6. Aplicarea ”Programului de combatere a ºomajului în 244E, 245A); modernizare DN BucureºtiÑGiurgiu, acuzonele prioritareÒ, elaborat de Ministerul Muncii ºi Protecþiei mularea Ogrezeni pe Râul Argeº, acumularea Poºta Elan
Sociale, aprobat de Guvernul României în luna mai 1995 Ñ 9,7 mil.m3, judeþul Vaslui; amenajãri în bazinul hidroºi completat de prefecturile judeþelor Botoºani ºi Vaslui ºi grafic Bârlad împotriva inundaþiilor în municipiul Vaslui Ñ
de direcþiile de muncã ºi protecþie socialã din aceste 20 mil.m3; amenajarea Râului Jijia împotriva inundaþiilor
judeþe, privind organizarea de cursuri de calificare/recalifi- (165 km regularizãri; 41,6 mil.m3 acumulãri), amenajãri la
care ºi reconversie a forþei de muncã pentru 6.000 de per- PCTF GiurgiuÑRuse, reabilitare sisteme de irigaþii ºi desesoane anual în judeþul Botoºani ºi 7.500 de persoane cãri, lucrãri de combatere a eroziunii solului].
anual în judeþul Vaslui.
Rãspund: Ministerul Finanþelor, Ministerul Agriculturii
Rãspund: Ministerul Finanþelor, Ministerul Muncii ºi
ºi Alimentaþiei, Ministerul Transporturilor,
Protecþiei Sociale, consiliile judeþene ºi
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
consiliile locale din judeþele Botoºani ºi
Mediului, prefecturile ºi consiliile judeþene
Vaslui.
Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui.
Termen: 31 martie 1997.
Termen: eºalonat 1996Ñ1999.
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13. Extinderea, în localitãþile rurale, a reþelei de dotãri
publice din domeniul sãnãtãþii, învãþãmântului, justiþiei, culturii, concomitent cu dezvoltarea ºi modernizarea reþelei de
drumuri judeþene ºi comunale, cu ridicarea gradului de
echipare tehnico-edilitarã ºi asigurarea cu locuinþe, cu prioritate în 3Ñ4 centre de comunã, viitoare oraºe pentru care
consiliile locale, cu sprijinul consiliului judeþean ºi al
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, vor
elabora planurile de urbanism general în concordanþã cu
rolul acestora în cadrul reþelei de localitãþi (exemple:
Cãlugãreni, Ghimpaþi, Hotarele, Putineiu, judeþul Giurgiu).
Rãspund: Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, Ministerul Învãþãmântului, Ministerul
Sãnãtãþii, Ministerul Justiþiei, Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului,
Prefectura ºi Consiliul Judeþean Giurgiu.
Termen: eºalonat pânã la finele anului 1999.
14. Realizarea prioritarã a investiþiilor prevãzute pentru
reþeaua de telecomunicaþii radio, televiziune publicã ºi servicii poºtale.
Rãspund: Ministerul Comunicaþiilor, prefecturile ºi
consiliile judeþene Botoºani, Giurgiu ºi
Vaslui.
Termen: permanent.
15. Adoptarea ºi punerea în practicã a unui program de
mãsuri privind stimularea colaborãrii transfrontalierã cu
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Bulgaria, Republica Moldova ºi Ucraina în domeniile economic, social ºi cultural.
Rãspund: Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, Departamentul pentru Integrare
Europeanã, Ministerul Afacerilor Externe,
prefecturile ºi consiliile judeþene Botoºani,
Giurgiu ºi Vaslui.
Termen: 30 noiembrie 1996.
16. Mãsuri privind stimularea activitãþii organizaþiilor
neguvernamentale implicate cu preponderenþã în probleme
de asistenþã socialã.
Rãspund: Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, prefecturile ºi consiliile judeþene
Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui.
Termen: 31 decembrie 1996.
17. Angrenarea agenþilor economici din þarã ºi din strãinãtate în desfãºurarea activitãþilor economice ºi de servicii
din Zona Liberã Giurgiu, în corelare cu interesele economice locale ºi cu resursele umane ºi materiale din judeþ;
stabilirea domeniilor ºi a profilurilor de activitate în vederea
determinãrii ºi a realizãrii lucrãrilor de infrastructurã.
Rãspund: Ministerul Transporturilor, Ministerul
Industriilor, Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei,
Ministerul
Comerþului,
Prefectura ºi Consiliul Judeþean Giurgiu.
Termen: 31 martie 1997.
ANEXA Nr. 2

PROGRAM-CADRU DE INVESTIÞII PUBLICE

defalcat pe domenii de activitate în judeþele Botoºani, Giurgiu ºi Vaslui în perioada
1997Ñ2000, 2001Ñ2004 ºi dupã 2004
Ñ mld. lei preþuri la 1 ianuarie 1996 Ñ
Nr.
crt.

Domeniul
de activitate

Nr. de obiective
(acþiuni)

1996

1997Ñ2000

2001Ñ2004

dupã 2004

0

1

2

3

4

5

6

1.671

470,0

3.275,0

4.865,0

5.290,0

618
321
732

174,0
152,0
144,0

1.316,0
1.158,0
801,0

2.020,0
1.580,0
1.265,0

2.390,0
1.610,0
1.290,0

387

221,3

834,2

886,9

596,1

97
62
228

98,7
40,7
81,9

228,2
334,2
271,8

213,8
191,6
481,5

49,8
20,4
525,9

443

184,3

1.365,2

2.870,5

4.064,7

85
114
244

56,5
99,0
28,8

640,0
518,1
207,1

1.263,1
1.244,9
362,5

2.140,7
1.525,0
399,0

433

37,1

622,5

496,8

310,2

289
50
94

11,2
6,9
19,0

262,6
156,6
203,3

192,9
43,4
260,5

54,0
10,0
246,2

TOTAL PROGRAM,

din care:
Ñ Judeþul Botoºani
Ñ Judeþul Giurgiu
Ñ Judeþul Vaslui
A. Valorificarea superioarã
a potenþialului natural,
restructurarea ºi eficientizarea activitãþilor
economico-sociale Ñ Total,
din care:
Ñ Judeþul Botoºani
Ñ Judeþul Giurgiu
Ñ Judeþul Vaslui
B. Echiparea majorã
a teritoriului Ñ Total,
din care:
Ñ Judeþul Botoºani
Ñ Judeþul Giurgiu
Ñ Judeþul Vaslui
C. Infrastructura edilitarã
a localitãþilor Ñ Total,
din care:
Ñ Judeþul Botoºani
Ñ Judeþul Giurgiu
Ñ Judeþul Vaslui
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0

1

2

3

D. Infrastructura
socialã Ñ Total,
225
din care:
Ñ Judeþul Botoºani
84
Ñ Judeþul Giurgiu
50
Ñ Judeþul Vaslui
91
E. Protecþia, reabilitarea
ºi conservarea mediului
construit ºi natural Ñ Total,
15
din care:
Ñ Judeþul Botoºani
9
Ñ Judeþul Giurgiu
3
Ñ Judeþul Vaslui
3
F. Turism ºi servicii Ñ Total,
43
din care:
Ñ Judeþul Botoºani
24
Ñ Judeþul Giurgiu
8
Ñ Judeþul Vaslui
11
G. Alte investiþii publice Ñ Total, 124
din care:
Ñ Judeþul Botoºani
30
Ñ Judeþul Giurgiu
34
Ñ Judeþul Vaslui
60
H. Alte obiective
prioritare Ñ Total,
din care:
Ñ Judeþul Botoºani
1
Ñ Judeþul Vaslui
1

4

5

6

20,9

347,9

476,7

238,5

6,0
4,3
10,6

155,0
93,5
99,4

274,9
62,2
139,6

144,9
45,6
48,0

1,8

17,9

13,8

9,5

1,2
Ñ
0,6
0,2

8,9
5,2
3,8
22,5

7,0
5,4
1,4
15,4

Ñ
9,0
0,5
0,3

0,1
Ñ
0,1
4,4

3,7
16,2
2,6
64,8

1,8
11,5
2,1
62,5

Ñ
Ñ
0,3
24,2

0,3
1,1
3,0

17,6
34,2
13,0

24,2
21,0
17,3

Ñ
Ñ
24,2

Ñ

Ñ

42,4

46,5

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

42,3
0,1

0,6
45,9

ANEXA Nr. 3
RECLASAREA

unor drumuri publice din judeþul Giurgiu
Nr.
crt.

Indicativul
ºi denumirea drumului

Lungimea
(km)

Provine din

Observaþii

0

1

2

3

4

A. Drumuri naþionale
1. DN Ñ Alexandria Ñ
Ñ Putineiu Ñ Giurgiu
2. DN Ñ Naipu Ñ
Mihai Bravu Ñ Comana Ñ
Hotarele Ñ Chirnogi

B. Drumuri judeþene
1. DJ Ñ Vieru Ñ Gogoºari
pânã la intersecþia cu DJ 504
2. DJ Ñ Giurgiu Ñ Oinacu Ñ
Gostinu
3. DJ Ñ Hereºti pânã la DN 4
4. DJ Ñ Bolintin-Vale Ñ
Poenari Ñ Ulmi
5. DJ Ñ Ulmi pânã la limita
judeþului Dâmboviþa
6. DJ Drãgãneasca Ñ Floreºti
pânã la DJ 401 A
7. DJ Intersecþia DJ 603
(Gara C.F.R. Mihai Bravu)
pânã la DN 41

50
60

15
10
4,5
5,6
5,5
9,1
9,7

DJ Ñ 504 Alexandria
Ñ Putineiu Ñ Giurgiu

Asigurã legãtura
directã între DN 6 ºi
Giurgiu
DJ Ñ 603 ºi DJ Ñ 411
Asigurã legãturile
Naipu Ñ Mihai Bravu
între noile centre
Ñ Comana Ñ Hotarele Ñ de dezvoltare ruralã:
Chirnogi
Hotarele, Cãlugãreni,
Ghimpaþi
DC Ñ 119 Ñ Vieru Ñ
Gogoºari pânã la
intersecþia cu DJ 504
DC Ñ 95 Giurgiu Ñ
Oinacu Ñ Gostinu
DC 90 Ñ Hereºti
pânã la DN 4
DC 150 Ñ Bolintin-Vale Ñ
Poenari Ñ Ulmi
DC 151 Ñ Ulmi pânã la
limita judeþului Dâmboviþa
DC 152 Ñ Drãgãneasca Ñ
Floreºti pânã la DJ 401 A
DC 86 Ñ Intersecþia DJ 603
(Gara C.F.R. Mihai Bravu)
pânã la DN 41
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind modificarea tarifelor pentru inspecþia tehnicã în funcþie de categoria vehiculelor
Având în vedere prevederile art. 4 ºi ale art. 8 lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea
îndeplinirii condiþiilor tehnice de cãtre autovehiculele ºi remorcile acestora, care circulã pe drumurile publice,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
republicatã,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
1. Se aprobã modificarea tarifelor pentru inspecþia tehnicã în funcþie de categoria vehiculelor.
2. Tarifele pentru inspecþia tehnicã în funcþie de categoria vehiculelor, modificate, sunt prevãzute în anexa la prezentul ordin.
3. Ministerul Transporturilor, prin Direcþia generalã a

transporturilor terestre, va lua mãsuri pentru urmãrirea aplicãrii prevederilor prezentului ordin.
4. Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 5 zile
de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.
Cu aceeaºi datã îºi înceteazã valabilitatea orice alte dispoziþii contrare.

Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 25 octombrie 1996.
Nr. 384.
ANEXÃ
TARIFELE

pentru inspecþia tehnicã în funcþie de categoria vehiculelor
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tipul vehiculului

Motocicletã, motoretã
Remorcã de motocicletã
Motocicletã cu ataº
Autoturism
Remorcã, rulotã monoax ºi biax pânã la 750 kg,
fãrã sistem de frânare
Remorcã, rulotã, monoax ºi biax pânã la 750 kg,
cu sistem de frânare
Autoutilitarã sub 3,5 tone masã autorizatã
Autoutilitarã peste 3,5 tone masã totalã, inclusiv
autotractor cu ºa
Microbuz
Remorcã, semiremorcã cu sistem de frânare sub
3,5 tone masã totalã autorizatã
Remorcã, semiremorcã cu sistem de frânare, peste
3,5 tone masã totalã autorizatã
Tractor
Remorcã agricolã
Autobuz
Autobuz articulat
Autospecializatã sub 3,5 tone masã totalã autorizatã
Autospecializatã peste 3,5 tone masã totalã autorizatã
Autospecialã*)

NOTÃ:
Tarifele nu conþin taxa pe valoarea adãugatã.

Tariful pe tip de vehicul
(lei)

5.300
3.200
7.100
14.900
6.800
12.700
21.400
23.800
21.600
12.600
18.200
14.700
5.000
26.100
33.300
28.700
29.200
*) Se adaugã suplimentar
3.700 lei peste tariful
categoriei respective.
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MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind modul de recorelare a pensiilor pentru munca depusã
ºi limitã de vârstã cu vechime integralã ºi de invaliditate gradul I
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) ºi (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 848/1996 privind unele mãsuri de
protecþie socialã referitoare la pensiile de asigurãri sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaþiile de stat
pentru copii, ajutoarele sociale ºi alte venituri ale populaþiei, începând cu luna octombrie 1996,
în baza art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994, privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale, republicatã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia privind modul de
recorelare a pensiilor pentru munca depusã ºi limitã de
vârstã cu vechime integralã ºi de invaliditate gradul I, potrivit art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 848/1996,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236
din 30 septembrie 1996, prevãzutã în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã de asigurãri sociale ºi pensii
de stat, Direcþia generalã de informaticã, strategie ºi

reformã în domeniul muncii ºi protecþiei sociale, Oficiul
Central de Plata Pensiilor, direcþiile judeþene de muncã ºi
protecþie socialã ºi, respectiv, Direcþia generalã de muncã
ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti vor aduce la
îndeplinire prevederile metodologiei aprobate prin prezentul
ordin.
Art. 3. Ñ Metodologia privind aplicarea Hotãrârii
Guvernului nr. 848/1996 se publicã în Monitorul Oficial al
României.

Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Bucureºti, 30 septembrie 1996.
Nr. 441.
ANEXÃ
METODOLOGIE

privind modul de recorelare a pensiilor pentru munca depusã ºi limitã de vârstã cu vechime integralã
ºi de invaliditate gradul I
1. Ñ În vederea aplicãrii prevederilor art. 3 alin. (1) din
Hotãrârea Guvernului nr. 848/1996, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 30 septembrie
1996, de la 1 octombrie 1996 cuantumurile pensiilor individuale pentru munca depusã ºi limitã de vârstã cu vechime
integralã ºi cele ale pensiilor de invaliditate gradul I, din
sistemul asigurãrilor sociale de stat, se recoreleazã, în
funcþie de creºterea de 88 de ori a pensiei medii de asigurãri sociale de stat din luna septembrie 1996 faþã de
luna octombrie 1990.
2. Ñ În scopul recorelãrii, din cuantumul pensiei individuale pentru munca depusã ºi limitã de vârstã cu vechime
integralã sau al pensiei de invaliditate gradul I, la care
se adaugã compensarea de 8.000 lei prevãzutã în
Hotãrârea Guvernului nr. 543/1996 cu privire la indexarea
ºi compensarea pensiilor de asigurãri sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaþiilor de stat pentru
copii, ajutoarelor sociale ºi a altor venituri ale populaþiei,
începând cu luna iulie 1996, se determinã cuantumul echivalent la 31 octombrie 1990.
3. Ñ Prin cuantum echivalent al pensiei individuale la
31 octombrie 1990, se înþelege pensia individualã, indiferent de momentul în care a fost stabilitã ºi/sau pusã în
platã, neinfluenþatã de mãsurile de protecþie socialã acordate dupã data de 31 octombrie 1990.
4. Ñ Cuantumul echivalent al pensiei individuale la
31 octombrie 1990 se determinã scãzând din cuantumul
pensiei individuale la 30 septembrie 1996 toate sumele
reprezentând compensãrile, indexãrile, majorãrile, corelãrile
ºi corecþiile aplicate pensiilor de asigurãri sociale de stat în
perioada noiembrie 1990 Ñ septembrie 1996, conform
actelor normative prevãzute în anexa nr. 1 la Hotãrârea

Guvernului nr. 565/1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996.
5. Ñ În cazul în care, datoritã aplicãrii prevederilor unor
acte normative care au modificat diferenþiat cuantumurile
pensiilor, funcþie de nivelul acestora (Hotãrârea Guvernului
nr. 526/1991 ºi Hotãrârea Guvernului nr. 773/1992), pentru
o anumitã valoare a pensiei la 30 septembrie 1996 corespund mai multe valori ale pensiei la 31 octombrie 1990,
cuantumul echivalent al pensiei individuale la 31 octombrie
1990 se stabileºte ca fiind valoarea medie a intervalului
acoperit de valorile corespondente respective.
6. Ñ Echivalenþa stabilitã conform pct. 3Ñ5 este cea
prevãzutã în anexa*) la prezenta metodologie.
7. Ñ Cuantumul echivalent al pensiei individuale la
31 octombrie 1990, stabilit conform prevederilor pct. 2Ñ6
din prezenta metodologie, se multiplicã cu factorul 88, care
exprimã creºterea pensiei medii de asigurãri sociale de stat
în perioada noiembrie 1990 Ñ septembrie 1996.
8. Ñ În cazul în care cuantumul rezultat conform pct. 7
este mai mic sau egal cu cuantumul pensiei individuale la
30 septembrie 1996, la care se adaugã compensarea de
8.000 lei prevãzutã de Hotãrârea Guvernului nr. 543/1996,
se pãstreazã cuantumul pensiei individuale la 30 septembrie 1996.
9. Ñ În cazul în care cuantumul rezultat conform prevederilor pct. 7 este mai mare decât cuantumul pensiei
individuale la 30 septembrie 1996, la care se adaugã compensarea de 8.000 lei prevãzutã în Hotãrârea Guvernului
nr. 543/1996, se aplicã un procent de 40% asupra diferenþei dintre cele douã cuantumuri. Acest procent se încadreazã în limitele coeficientului mediu de 7% prevãzut la
art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 848/1996.

*) Anexa va fi comunicatã direcþiilor judeþene de muncã ºi protecþie socialã, Direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã a municipiului
Bucureºti ºi Oficiului Central de Plata Pensiilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 277
10. Ñ Suma rezultatã conform celor prevãzute la pct. 9,
întregitã la leu conform prevederilor art. 86 din Legea
nr. 3/1977, modificatã ºi completatã, se adaugã la cuantumul pensiei individuale cuvenite la 30 septembrie 1996,
rezultând cuantumul pensiei recorelate.
11. Ñ În cazul pensiilor stabilite conform Legii
nr. 2/1995 privind pensionarea anticipatã, cuantumul echivalent al pensiei individuale la 31 octombrie 1990 se determinã conform prevederilor pct. 2Ñ4 din prezenta
metodologie, din pensia care s-ar fi cuvenit la 30 septembrie 1996, fãrã diminuarea prevãzutã de Legea nr. 2/1995.
12. Ñ În cazurile menþionate la pct. 11, noul cuantum
obþinut ca urmare a aplicãrii mãsurilor de protecþie socialã,
prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 848/1996, se
diminueazã conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea
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nr. 2/1995, în funcþie de lunile cu care s-a redus vârsta de
pensionare la înscrierea iniþialã la pensie.
13. Ñ Plata drepturilor rezultate ca urmare a aplicãrii
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 848/1996 se va face
începând cu luna octombrie 1996, conform graficelor normale de achitare.
14. Ñ Începând cu luna octombrie 1996, pensionarii
agricultori vor primi, împreunã cu drepturile care au mai
rãmas de achitat în contul lunii expirate, ºi diferenþele aferente lunii curente de platã, rezultate în urma aplicãrii
prevederilor art. 1 lit. c) ºi ale art. 4 din Hotãrârea Guvernului
nr. 848/1996.

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind decontarea operaþiunilor bancare prin conturile curente ale societãþilor bancare
ºi conturile speciale de decontare finalã ale caselor de compensaþii interbancare
autorizate de Banca Naþionalã a României
În vederea punerii în aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specialã ºi autorizare a caselor de compensaþii interbancare se stabilesc urmãtoarele:
Art. 1. Ñ Începând cu data de 30 octombrie 1996, în
cadrul conturilor curente deschise la Banca Naþionalã a
României, se instituie conturile analitice cuprinse în anexa
nr. 1 la prezenta circularã.
Art. 2. Ñ Începând cu data de 30 octombrie 1996,
casele de compensaþii interbancare, autorizate de Banca
Naþionalã a României, vor avea contul special de decontare finalã codificat astfel: 50CCX9901.

Art. 3. Ñ Începând cu data de 1 noiembrie 1996, în
cadrul conturilor curente deschise la Banca Naþionalã a
României, se instituie ºi se repartizeazã pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta
circularã.
Art. 4. Ñ Orice alte dispoziþii contrare îºi înceteazã
aplicabilitatea.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 30 octombrie 1996.
Nr. 26.
ANEXA Nr. 1

Sediul
OIS

96160

Indicativul
contului
curent
analitic

500
511
521
522
523
530
541

Denumirea contului curent analitic

Cont curent analitic de decontare a contractelor
de mandat privind operarea conturilor curente ale
societãþilor bancare
Cont curent analitic de decontare în regim special
a plãþilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie
Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor de plãþi ºi încasãri cu B.N.R.
Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor cu numerar
Cont curent analitic de decontare în regim special
a conturilor de corespondent
Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor cu bugetul de stat
Cont curent analitic de decontare în regim special
a creditelor structurale

Deschis în

Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
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Sediul
OIS

96160

Indicativul
contului
curent
analitic

Denumirea contului curent analitic

542

Cont curent analitic de decontare în regim special
a creditelor de licitaþie

543

Cont curent analitic de decontare în regim special
a creditelor speciale

544

Cont curent analitic de decontare în regim special
a creditelor lombard

551

Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor cu valori de garantare convenite cu
B.N.R., aferente Casei de Compensaþii InterbancareÉ

552

Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor cu valori de garantare convenite cu
B.N.R., aferente Casei de Compensaþii InterbancareÉ

553

Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor cu valori de garantare convenite cu
B.N.R., aferente Casei de Compensaþii InterbancareÉ

561

Cont curent analitic de decontare finalã în regim
special cu Casa de Compensaþii InterbancareÉ

571

Cont curent analitic de decontare în regim special
a plãþilor interbancare de mare valoare ordonate de
clienþii societãþilor bancare
Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor societãþilor de valori mobiliare
Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor pieþei valutare interbancare

572
581

582

Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor valutare cu B.N.R.

583

Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor pieþei primare a titlurilor de stat

584

Cont curent analitic de decontare în regim special
a dobânzilor privind operaþiunile pieþei primare a
titlurilor de stat

585

Cont curent analitic de decontare în regim special
a operaþiunilor pieþei secundare a titlurilor de stat

586

Cont curent analitic de decontare în regim special
a dobânzilor privind operaþiunile pieþei secundare a
titlurilor de stat

587

Cont curent analitic de decontare în regim special
a plasamentelor trezoreriei statului

588

Cont curent analitic de decontare în regim special
a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului

589

Cont curent analitic de decontare în regim special
a plasamentelor sau creditelor interbancare

Deschis în

Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
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Sediul
OIS

Indicativul
contului
curent
analitic

Denumirea contului curent analitic

590

Cont curent analitic de decontare în regim special
a dobânzilor privind plasamentele sau creditele
interbancare

610

Cont special de decontare finalã al Casei de Compensaþii Interbancare...
Cont curent analitic de decontare finalã în regim
special cu Casa de Compensaþii Interbancare...
Cont special de decontare finalã al Casei de Compensaþii Interbancare...
Cont curent analitic de decontare finalã în regim
special cu Casa de Compensaþii Interbancare...
Cont special de decontare finalã al Casei de Compensaþii Interbancare...
Cont curent analitic de decontare finalã în regim
special cu Casa de Compensaþii Interbancare...
Cont curent analitic privind fondul de asigurare a
depozitelor bancare

611
620
621
630
631
690

15

Deschis în

Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R.
Centrala B.N.R.
Centrala B.N.R.
Centrala B.N.R.
Centrala B.N.R.
Centrala B.N.R.
Centrala B.N.R.

ANEXA Nr. 2

Sediul
OIS

96117

Indicativul
contului
curent
analitic

100
1JJ
101

96133

201
202
203
204

96170

300

96180

401

96140

Denumirea contului curent analitic

Casa de Compensaþii Interbancare a Centralei
B.N.R.
Casa de Compensaþii Interbancare a Sucursalei JJ
a B.N.R.
Cont curent analitic de compensare multilateralã al
societãþii bancare...
Cont curent analitic de decontare prin compensare
bilateralã a operaþiunilor de plãþi ºi încasãri cu B.N.R.
al societãþii bancare...
Cont curent analitic de decontare prin compensare
bilateralã a operaþiunilor cu numerar
Cont curent analitic de decontare prin compensare
bilateralã a conturilor de corespondent
Cont curent analitic privind comisioanele pentru
operaþiunile cu numerar desfãºurate între societãþile
bancare
Cont curent analitic de decontare prin compensare
bilateralã cu bugetul de stat
Cont curent analitic de decontare brutã a creditelor
structurale

402

Cont curent analitic de decontare brutã a creditelor
de licitaþie

403

Cont curent analitic de decontare brutã a creditelor
speciale

404

Cont curent analitic de decontare brutã a creditelor
lombard

701

Cont curent analitic de decontare brutã a plãþilor
interbancare de mare valoare ordonate de clienþii
societãþilor bancare
Cont curent analitic de decontare brutã a operaþiunilor societãþilor de valori mobiliare

702

Deschis în

Centrala B.N.R.
Sucursalele B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale
ale societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale
ale societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale
ale societãþilor bancare
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
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Sediul
OIS

96180

96100

Indicativul
contului
curent
analitic

Denumirea contului curent analitic

801

Cont curent analitic de decontare brutã a operaþiunilor pieþei valutare interbancare

802

Cont curent analitic de decontare brutã a operaþiunilor valutare cu B.N.R.

803

Cont curent analitic de decontare brutã a operaþiunilor pieþei primare a titlurilor de stat

804

Cont curent analitic de decontare a dobânzilor
privind operaþiunile pieþei primare a titlurilor de stat

805

Cont curent analitic de decontare brutã a operaþiunilor pieþei secundare a titlurilor de stat

806

Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaþiunile pieþei secundare a titlurilor de stat

807

Cont curent analitic de decontare a plasamentelor
trezoreriei statului

808

Cont curent analitic de decontare brutã a dobânzilor
privind plasamentele trezoreriei statului

809

Cont curent analitic de decontare brutã a plasamentelor sau creditelor interbancare

810

Cont curent analitic de decontare brutã a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare

901

Decontãri privind comisioanele

902

Decontãri privind spezele

903
904

Decontãri privind penalizãrile
Alte operaþiuni de decontãri

905

Decontãri privind dobânzile plãtite pentru neîndeplinirea rezervei minime
Decontãri privind dobânzile plãtite pentru creditele
de refinanþare
Decontãri privind dobânzile încasate la contul curent

906
907
908

Decontãri privind contul ”Disponibilitãþi blocate de
instanþele judecãtoreºtiÒ

909

Decontãri privind contul ”Sume la dispoziþia instanþelor judecãtoreºtiÒ

Deschis în

Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale
ale societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala B.N.R.
Centrala B.N.R.
Centrala ºi sucursalele
B.N.R.
Centrala B.N.R./
sucursalele din judeþele
unde sunt centrale ale
societãþilor bancare
Centrala B.N.R.
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